
A L K U L A U S E .

Moni epäilemättä ihmettelee nähdessään tämän kirjan 
otsikosta että tässä tarjotaan yleisölle uusi Vuorisaarnan 
suomennos: jos mikä maailman pyhistä kirjoista lienee 
ennestään tuttu, on se toki uusi testamentti, josta Vuori
saarna on pikkuinen ote! Kuinka uuden suomennoksen 
tekijä on ollut niin lyhytnäköinen, että on ryhtynyt täm
möiseen yleisön kannalta kiittämättömään työhön?

Enpä olisi ryhtynyt, jos olisin ollut vakuutettu siitä, 
että Vuorisaarna on kristikunnassa kaikista tutuinta lu
kemista. Turha olisi ollut kääntää kirjallinen tuote, 
joka jo monin kerroin käännettynä ja tarkistettuna, kor
jattuna ja uudistettuna on jokaiselle kristitylle kuin toi
nen kertomataulu.

Syy, miksi ryhdyin näennäisesti niin kiittämättömään 
työhön, on se uskoni ja vakaumukseni, että Vuorisaarna 
on sangen vähän — niin, tuskin ollenkaan — tunnettu 
kristikunnassa. Epäilemättä sitä on luettu, tuhansia 
kertoja luettu sekä ääneen toisten kuullen että hiljaa 
itsekseen, mutta sangen harvat ovat sitä lukeneet har
kitsemalla, tutkimalla, ymmärtämällä.

Vuorisaarna on maailmankirjallisuuden kirkkain hel
mi. Niin ajattelemme kristittyinä jalosti ylpeillen, — 
emmekä arvostelussamme erehdy. Mutta jos sanottai
siin: Vuorisaarna on varsinaisen kristinuskon, tosi kris
tillisyyden esitys ja mittapuu, silloin hyvinä kristittyinä 
katsoisimme puhujaan kysyvästi, mutta myöntäisimme
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hetken perästä isällisesti pienellä pään nyökkäyksellä: 
no niin, tietysti . . .

Mutta jos lisättäisiin: Vuorisaarnassa Jeesus itse se
littää meille, mitä kristinusko on ja millä tavalla kristityn 
tulee elää ja olla, mitä käskyjä noudattaa ja miten Ju 
malaa palvella, silloin meidän kristikuntamme jo pää
tään pudistaen neuvoisi neuvojalle, että lukisi katekis
muksensa ja uskontunnustuksen ja Jumalan kymmenen 
käskyä, ennenkuin tulisi kristityitä opettamaan, mitä 
kristinusko on.

Mutta näin ollen — mitä muuta olen saattanut tehdä 
kuin alkutekstistä uudestaan suomentaa Vuorisaarnaksi 
nimitetyt luvut Matteuksen evankeliumista ja selityksillä 
painostaa Jeesuksen sanojen merkityksen ja tarkoituk
sen? Olen itse nuoresta saakka ollut selvillä Vuorisaar
nan erinomaisesta ja ainutlaatuisesta tärkeydestä, ja sa
nomattomaksi ihmeekseni olen pitkin elämääni havain
nut, kuinka syvästi tietämättömät me kaikki kristityt 
olemme Vuorisaarnan todellisesta sisällöstä.

Rakkaudesta Jeesuksen hyvään ja iloiseen sanomaan, 
myötätunnosta niitä raskautettuja, pimeydessä pyrkiviä 
ja etsiviä sieluja kohtaan, joita Jeesus sanomallaan on 
ajatellut, sekä — jos semmoinen onni minulle suotaisiin 
— auttaakseni niitä opettajia ja pappeja, joiden tehtä
väksi on annettu kristinuskon perusteiden selittäminen 
nuorisolle ja kansalle, olen tämän pienen suomennostyön 
suorittanut ja kommentaarioni kirjoittanut.

Tekstikirjana olen käyttänyt: Hee Kainee Diatheekee. 
Text with chitical apparatus, London, British and Fo
reign Bible Society, 1914. Kreikkalaisen tekstin rin
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nalla olen myös käyttänyt Hieronymuksen vanhaa lati
nalaista käännöstä: N ovum Testamentum latine inter 
prete Hieronymo. Edidit C. Tischendorf, Lipsiae, Ave
narius & Mendelssohn, MDCCCL. Sitäpaitsi olen vertai
lun vuoksi koko ajan pitänyt pöydälläni italialaisen, 
ranskalaisen, englantilaisen, saksalaisen ja ruotsalaisen 
Uuden Testamentin. Suomalaisena käännöksenä olen 
käyttänyt Bibliaseuran julkaisemaa Pyhää Raamattua, 
painettu Helsingissä 1912 noudattamalla Biblia-komitean 
suomennoksia. Omassa suomennoksessani olen koetta
nut mahdollisimman vähäsen poiketa tästä vanhasta 
käännöksestä, koska silmämääränäni ei suinkaan ole 
ollut ” parempi kielellinen asu” , jommoista en olisi 
kyennyt luomaan, vaan alkutekstin ajatusta ja sisäistä 
merkitystä tulkitseva sanatarkka suomennos.

” Ei jokainen, joka sanoo minulle: Mestari, Mestari, 
pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee Isäni 
tahdon, hänen, joka on taivaissa” , lausuu Jeesus vuori
saarnansa loppupuolella.

Kristittyinä olemme enimmäkseen tyytyneet huuta
maan Jeesusta Herraksi, Mestariksi ja Vapahtajaksi, ja 
unohtaneet täyttää taivaallisen Isän tahdon. Mitä ta
hansa taivasten valtakunnalla ymmärtänemmekin, emme 
voi loppujen lopuksi sanoa sitä ansainneemme. Jeesuk
sen sanojen mukaan saamme jäädä sen ulkopuolelle. Jos 
se on kuoleman jälkeistä elämää, emme tule siitä osalli
siksi. Jos se on Jumalan valtakunnan toteuttamista 
maan päällä — kuten ” Isä meidän” rukouksessa alati 
rukoilemme, — on se jäänyt meiltä toteuttamatta. Emme 
ole päässeet taivasten valtakuntaan.
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Ja  kuitenkin kirkkoisä Augustinus, oman uskomme 
suurimpia pylväitä, niin kauniisti ja ylevästi unelmoi 
siitä ecclesiasta, kirkosta, joka olisi civitas Dei, Jumalan 
valtakunta maan päällä. Vieläpä hän sanoi: kirkko on 
rämä Jumalan valtakunta. Mutta meidän täytyy his
torian valossa puolentoista vuosituhatta myöhemmin, 
kristillisen kirkon kaikkia suuria ansioita sydämestämme 
tunnustaen, lisätä: jospa kirkko olisi sitä ollut!

Vaan mikä ei ole, se voi tulla.

Lopella, syyskuulla 1925.

P. E .




